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आजऩाशून खूऩ खूऩ,  

षज्जारो ळवााऩूळी..... 



एका मुऱाने आऩल्या आईऱा गुषेच्या 
भ िंतीळर जनाळरािंची चचत्र रेखाटतािंना ऩाहषऱे. 
त्याऱा ती खूऩ आळडऱी.  
जिंगऱामधे षुबेषुब अऴीच जनाळरे षोती.  



'काऱी, आता तू ऱळकरच मोठा षोऴीऱ. मोठा झाल्याळर तुऱा या 
जनाळरािंची भऴकार करायची आषे' काऱीची आई त्याऱा म्षणाऱी.  

काऱीच्या ळडडऱािंनी त्याऱा धनुष्य हदऱे. 
म्षणाऱे, ' तुझ्या ऩहषल्या भऴकारीशाठी या 
धनुष्याने शराळ कर.'  



काऱी हदळश र धनुष्याच्या शषाय्याने 
बाण मारण्याचा शराळ करत राहषऱा.  



हदळश र शराळ करून दमल्याळर वळश्ािंती घेतािंना 
चुकून त्याने धनुष्याची दोरी छेडऱी.  

आणण मिंजूल आळाज त्याने ऐकऱा.  

त्याने ऩुन्षा दोरी छेडऱी, धनुष्य तोंडाजळल आणून 
तोंडाची उघडमीट केऱी.  

धनुष्यामधून ळेगळेगले शूर ऐकू आऱे. 

मग काय..., काऱी धनुष्याने बाण मारणे वळशरूनच गेऱा. 
धनुष्याची दोरी छेडून नळीन नळीन शूर काढण्यात रमून गेऱा. 
त्याच े ान षरऩून जायऱा ऱाळणारे शूर ऐकून आकाऴातीऱ 
तारेषी खाऱी झऩेाळऱे.  



त्या रात्री धनुष्यामधून ननभमाऱेल्या शिंगीतामुले 
काऱी ऴािंत, ननळािंत झोऩऱा. 



मग काय... धनुष्याचा शराळ करण्याशाठी काऱी रोज 
जिंगऱात जाऊ ऱागऱा. गुषेऩाशून ऱािंब आल्याळर तो 
बाण बाजूऱा ठेळून, धनुष्य तोंडाळर ठेळून दोरी छेडडत 
अशे. ननमााण षोणारे मधूर शिंगीत ऐकण्याशाठी चचमण्या 
त्यािंचा ककऱबबऱाट बिंद करीत अशत. इतर प्राणी थािंबून 
काऱीच्या शिंगीताचा आस्ळाद घेत अशत.  



ळडडऱािंनी काऱीऱा धनुष्याच्या शराळाबद्दऱ वळचारऱे तवे्षा शुरािंत 
षरळून गेऱेल्या काऱीने डोले भमटून घेतऱे ळ म्षणाऱा, 'छान!' 



एके हदळऴी शुयोदयाच्याळेली काऱीने 
ऩाहषऱिं की बरेच ऱोक मोठ्या 
भऴकारीशाठी बाषेर ऩडऱे आषेत. 
त्याच्या धनुष्याच्या दोयाा ताणऱेल्या 
षोत्या आणण बाणषी अणकुचचदार 
केऱेऱे षोत.े  



धट्टीकट्टी माणश ऩुढे षोती. त्याच्यामागून ऱषान मुऱे 
उत्शाषाने धाळत षोती. त्यािंनी डोंगर, दयाा, मैदान ऩार 
केऱी. ऴेळटी त्यािंच्या म्षोरक्याऱा काषी जनाळर 
हदशऱी. काऱीने इतकी शुिंदर भ मकाय जनाळरे ऩूळी 
कधीच ऩाहषऱी नव्षती. 



त्या शुिंदर, मषाकाय जनाळरािंना ऩषाण्याशाठी काऱी एका 
टेकडीळर चढऱा. त्या शुिंदर जनाळरािंना बघून तो त्याची 
भऴकार करायच ेवळशरूनच गेऱा. त्याच्या धनुष्यामधून 
बाषेर ऩडणारे शुरेऱ शुरच त्याऱा आठळऱे.  
 

काऱीने आऩऱे बाण गळताळर खाऱी ठेळऱे आणण धनुष्य 
तोंडाजळल आणून दोरी छेडायऱा शुरळात केऱी.  

 डोले बिंद करून धुिंद 
करणायाा शुराळटी तो 
ळाजळत राहषऱा..... 
ळाजळत राहषऱा. 



काऱीने डोले उघडऱे तवे्षा त्याच्या ऱसािंत आऱे 
की ती शुिंदर मषाकाय जनाळरे त्याच्या अगदी 
जळल आऱी आषेत आणण शिंचगताचा आस्ळाद घेत 
आषेत.  



काषी ळेलाने बाककच ेभऴकारी नतथे ऩोषोचऱे. त्यािंनी ऩाहषऱे की 
काऱी आऩल्या धनुष्यामधून शुमधूर शिंगीत ननमााण करतो आषे. 

धनुष्याची दोरी छेडऱी की शूर ननमााण षेत आषेत.  

त ेऩाषून भऴकायाानी त्यािंच ेधनुष्य 
बाण खाऱी ठेळऱे.  

काऱीने आऩल्या धनुष्याने जनाळरािंना न मारता त्यातून 
ननमााण केऱेल्या  शिंगीताने मिंत्रमुग्ध  करून टाकऱे. एखादा 
जादगूारच अशे करू ऴकतो. काऱी कुणीतरी मोठा 
जादगूार अशऱा ऩाहषजे.  



षी गोष्ट जेव्षा काऱीच्या आईऱा शमजऱी तवे्षा 
नतने जनाळरािंनाषी  ान षरऩायऱा ऱाळणायाा 
काऱीच्या शुराळटीच्या गोष्टीच ेचचत्र रेखाटऱे. त े
ऩाषून काऱीऱा खूऩ आनिंद झाऱा.  



काऱी जब बड़ा षुआ तब  
ऱोग उशशे शऱाष ऱेने आत.े  

काऱी मोठा झाल्याळर ऱोक त्याच्याकड ेशल्ऱा 
मागण्याशाठी येत अशत. काऱी आजारी ऱोकाळर 

इऱाज करीत अशे. 
काऱी आऩल्या ऩूळाजािंच्या आत्म्याबरेबर शिंळाद शाधू ऴकत अशे. 



ळयाने मोठा झाल्याळर, म्षातारा काऱी रोज शिंध्याकाली 
टेकडीळर जाऊन बशत अशे ळ डोले बिंद करून शुरािंची 
आराधना करीत अशे. त ेमिंत्रमुग्ध करणारे शूर ऐकायऱा 
आकाऴीच ेतारेषी खाऱी येत अशत. 






